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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

   
I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji 
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
KOSZALINIE 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat KOSZALIN 

Gmina KOSZALIN Ulica WYSPIAŃSKIEGO  Nr domu 4 Nr lokalu - 

Miejscowość KOSZALIN Kod pocztowy 75-629  Poczta KOSZALIN Nr telefonu 094 345 08 53 

 Nr faksu 094 346 44 84  E-mail psouu@niepelnosprawni.koszalin.pl Strona WWW WWW.niepelnosprawni.koszalin.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

20.08.2001 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

27.06.2005 

5. Numer REGON 330482733 6. Numer KRS  0000036441 

za rok     2014 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)  
 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Wojciech Nowacki Przewodniczący Zarządu X tak      ○ nie 

Anna Głąbała 
Wiceprzewodniczący 
Zarządu 

X tak      ○ nie 

Marek Paprocki Skarbnik Koła X tak      ○ nie 

Danuta Szarek Sekretarz Zarządu X tak      ○ nie 

Sławomir Roguski Członek Zarządu X tak      ○ nie 

Izabella Stec Członek Zarządu X tak      ○ nie 

Krystian Bomba Członek Zarządu X tak      ○ nie 

Anna Planutis - Kuryło Członek Zarządu X tak      ○ nie 

Tadeusz Woleń Członek Zarządu/ Elektor X tak      ○ nie 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru) 

Imię i nazwisko Funkcja  

Stanisław Kramek 
Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej 

X tak      ○ nie 

Agnieszka Świergiel Sekretarz X tak      ○ nie 

Zbigniew Kubicki Członek Komisji Rewizyjnej X tak      ○ nie 

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób  
z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich 
praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin  
( art. 4 statutu). 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

Cele określone w art. 4, Stowarzyszenie realizuje przez: 

 Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie 
niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych 
umysłowo. 

 Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w 
swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz formach 
wsparcia, z których korzystają. 

 Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby oni sami 
mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, 
szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie 
indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym. 

 Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako 
indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez 
nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z 
zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w 
postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty. 

 Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, 
m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
działalności leczniczej, terapii w tym socjoterapii; edukacji, rewalidacji i 
wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania 
rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 
edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności 
rehabilitacyjno – rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, 
sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu 
w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu 
itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach. 
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Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, 
samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i 
przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, 
zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także 
edukacji ustawicznej. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie działające od 30 lat – 
obecnie jako kontynuator działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski od 
wielu lat podejmuje działania z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, rewalidacji, 
edukacji oraz wielokierunkowe działania pomocowe na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzin. Cele statutowe Koła w okresie sprawozdawczym realizowane były w ramach 
powołanych do działalności jednostek organizacyjnych. 

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 działający od 1992 roku jest placówką terapeutyczną   stwarzającą 50 osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub 
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia 
przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych 
możliwości. 
 Realizacja przez WTZ zadań, odbywa się poprzez:  
1) ogólne usprawnianie;  
2) rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy 
zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;  
3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i 
komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności 
niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;  
4) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;  
5) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w 
zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego. 
6)organizację praktyk zawodowych na otwartym rynku pracy. 
WTZ nr 1 na podstawie zawartych umów realizuje praktyki zawodowe w Netto, Tesco, Intermarche, Firmie MPS. 
Zadania placówki realizowane są w ramach 9 pracowni terapeutycznych: 

 plastycznej,  

 ceramicznej, 

 rękodzieła artystycznego, 

 wikliniarskiej, 

 gospodarstwa domowego, 

 aktywizacji zawodowej, 

 komunikacyjno – edukacyjno – autystycznej, 

 pracownia sztuki użytkowej. 
Uczestnicy placówki objęci są również rehabilitacją ruchową pomocą psychologiczną ,uczestniczą  w zajęciach 

dodatkowych takich jak grupa teatralna „Tacy Sami” , Nordic Walking, Bowling. 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 działający od 1998 roku w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 4. Warsztat 
obejmuje swoimi działaniami 57 wychowanków. 
Celem warsztatu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego i 
osobowego rozwoju uczestników – osób niepełnosprawnych, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną i 
zawodową. 
Zadania placówki realizowane są w ramach 11 pracowni terapeutycznych: 

 plastycznej,  

 ceramicznej, 

 rękodzieła artystycznego, 

 wikliniarskiej, 

 gospodarstwa domowego, 
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 aktywizacji zawodowej, 

 zaradności społecznej 

 komunikacyjno – edukacyjno – autystycznej 

 reedukacyjnej 

 stolarskiej 

 multimedialnej 
W ramach warsztatu prowadzone są także zajęcia dydaktyczne, mające na celu podtrzymanie umiejętności , 
zdobytych w placówkach szkolnictwa specjalnego, a także umożliwienie nabycia tych umiejętności przez osoby, 
której do tej pory ich nie nabyły. Realizując statutowe zadania rehabilitacji zawodowej uczestników, placówka 
zapewnia wytypowanym uczestnikom udział w praktykach zawodowych zarówno na terenie placówki w formie 
wykonywanych prac porządkowych i pielęgnacyjnych otoczenia w firmach „ Espersen” i „MPS” w Koszalinie, gdzie 
uczestnicy praktyk wykonują prace porządkowe zgodne z ich indywidualnymi możliwościami. 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Dzienne Centrum Aktywności” 
Działający od 2004 r. do 30.06.2014 r. był podmiotem leczniczym, świadczącym usługi w zakresie porady lekarskiej jak i 
fizjoterapii ambulatoryjnej. W zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej wchodziły następujące zabiegi: 

 Kinezyterapia (leczenie ruchem), 

 Fizykoterapia (masaż suchy, hydroterapia, elektroterapia, laser, magnetronik, ultradźwięki, lampa solux) 
Jednostka świadczyła usługi na zlecenie lekarza, głównie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną. Wszystkie zabiegi prowadzone były w formie indywidualnej. 
 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy  działający od 2007 roku jest niepubliczną, specjalistyczną palcówką 
oświatową. Umożliwia  wychowankom realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku przygotowania 
przedszkolnego. Wychowankami są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia, niepełnosprawnej intelektualnie w 
stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością. Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne 
odbywają się w poszczególnych grupach w ramach realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych. OREW 
prowadzi  zajęcia z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej , psychologicznej,  bardzo intensywnej rehabilitacji ruchowej 
i fizjoterapii, oraz terapii widzenia i  integracji sensorycznej. Wychowankowie uczestniczą również w zajęciach  hipoterapii. 
Celem ośrodka jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków sprzyjających ich 
rozwojowi. Dotyczy to w szczególności poprawy sprawności psychoruchowej lub zapobieganiu jej pogorszeniu, poprawie 
sprawności procesów poznawczych , rozwijaniu umiejętności społecznych w tym umiejętności komunikacji i radzenia sobie w 
różnych sytuacjach społecznych, rozwijaniu umiejętności współżycia w grupie, rozwijaniu samoakceptacji, poczucia własnej 
wartości i pewności siebie. Ośrodek wspiera rodziny wychowanków w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz 
problemowych, w tym trudnych emocjonalnie. Wspiera rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, 
poradniami psychologiczno- pedagogicznymi. Poprzez swoją działalność i organizację imprez na terenie placówki i poza nią  
ośrodek włącza wychowanków i ich rodziny w proces integracji ze środowiskiem lokalnym. Współpraca z zaprzyjaźnionymi 
szkołami i przedszkolami wpływa korzystnie na rozwijanie zainteresowań i kształtowanie umiejętności współpracy w grupie 
rówieśniczej, jednocześnie daje możliwość nauczycielom wymiany doświadczeń zawodowych . 
Pracownicy ośrodka podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach organizowanych na terenie placówki i poza nią. 
Włączanie w pracę terapeutyczną nową zdobytą  praktyczną wiedzę czyni ją profesjonalną w kontaktach z osobami 
niepełnosprawnymi.   
Środowiskowy Dom Samopomocy działający od 2007 roku jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną , 
począwszy od niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mających trudności w samodzielnej egzystencji i 
funkcjonowaniu społecznym. Swoimi działaniami obejmuje 30 domowników. Są osoby z terenu miasta Koszalina, wymagające 
pobytu w placówce wsparcia ze względu na wiek oraz poziom funkcjonowania, niezdolne do podjęcia pracy, pragnące przeżyć 
swoje życia godnie w miarę samodzielnie, pod okiem opiekunów i terapeutów. 
Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w rehabilitacji gdzie nabywane są, rozwijane i podtrzymywane umiejętności 
niezbędne do samodzielnego życia. Uczestnicy biorą udział w kompleksowej i ciągłej rehabilitacji, terapii indywidualnej i 
grupowej. 
Umożliwiamy osobom z niepełnosprawnością intelektualną długotrwałe, ciągłe uczestnictwo w rehabilitacji, a poprzez to 
rozwijanie ich umiejętności z zakresu samoobsługi, podtrzymywanie ich sprawności psychofizycznej, nabywanie sprawności w 
zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością i zaradnością społeczną tak, aby 
umożliwić im jak najbardziej samodzielne życie i funkcjonowanie społeczne obecnie i w przyszłości.  
Poprzez stałe, efektywne, profesjonalne i systematyczne zajęcia przygotowujemy osoby niepełnosprawne do pełnienia ról 
społecznych w różnych środowiskach oraz wprowadzamy ich do aktywnego życia w społeczeństwie lokalnym.  
W Środowiskowym Domu Samopomocy codzienne zajęcia odbywają się w następujących pracowniach: 

 rewalidacji, 

 socjoterapii, 
 gospodarstwa domowego, 

 rękodzieła artystycznego, 

 arteterapii i fotografii, 

 Komputerowo – poligraficzna 
Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym następujące rodzaje wsparcia: 

 terapię zajęciową; 

 rehabilitację społeczną; 

 rehabilitację ruchową; 

 zajęcia sportowo – rekreacyjno – kulturalne; 

 opiekę psychologiczną; 

 poradnictwo psychologiczne dla opiekunów oraz domowników; 

 konsultacje psychiatryczne. 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 
X kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji  
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, 
w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)  

Osoby fizyczne 240 

 
Osoby  
prawne 

0 

2.2. Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, 
na rzecz których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 
 
 

Nie dotyczy 

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

X tak      
○ nie 

  

 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, 
należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Pozostała pomoc społeczna 
bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

PKD 88.99.Z 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Szkoły podstawowe PKD 85.20.Z 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Działalność 
fizjoterapeutyczna 

PKD 86.90.A 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

○ tak       
X nie 
 

  

 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy 
podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

   

   

   

 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 

   6 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
○ tak       X nie 
 

 

  

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej 
działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów 
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

  

  

  

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

5 196 286,49 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 016 219,44 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

d) Przychody finansowe 17,44 

e) Pozostałe przychody 180 049,61 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 47 094,81 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 866 047,32 

 0,00 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 2 614 562,75 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 172 832,00 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 2 078 652,57 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
77 639,24 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 15 584,00 

b) z darowizn od osób fizycznych 
43 855,24 

c) z darowizn od osób prawnych 
18 200,00 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00 

e) ze spadków, zapisów 0,00 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
0,00 

2.4. Z innych źródeł 205 505,12 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku 
sprawozdawczego 

0,00 

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie 
sprawozdawczym ogółem 

43 053,18 

 

1 ŚDS – dofinansowanie do projektu  „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” 15 426,40 

2 OREW – koszty eksploatacji 2 000,00 

3 
PSOUU Koło w Koszalinie – koszty eksploatacji, zakup sprzętu do elektroterapii i laseroterapii, 
dofinansowanie do realizacji projektów 

25 626,78 

4 
 
 

 

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą 

1 Pomoc dla podopiecznych z upośledzeniem umysłowym  8 479,70 

2 Wskazania imienne podopiecznych oraz placówek  1 858,90 

3   

4   

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 206 318,42 37 653,18 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 610 584,67 37 653,18 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00  

d) koszty finansowe 0,00  

e) koszty administracyjne  514 823,72  

f) pozostałe koszty ogółem 80 910,03 0,00 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych  

           3 690,54 

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 10 031,93 
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego  

5.3. Wynik działalności gospodarczej  

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego  

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 
 

 

○ z podatku dochodowego od osób prawnych 

X z podatku od nieruchomości 

○ z podatku od czynności cywilnoprawnych 

○ z podatku od towarów i usług 

X  z opłaty skarbowej 

X z opłat sądowych 

○ z innych zwolnień 

- jakich ?__________________ 

 

○ nie korzystała 

 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 
telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

 
○ tak       X nie 

 
 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na preferencyjnych warunkach 
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i 
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 
 

 

○ własność 
○ użytkowanie wieczyste 
○ najem 
○ użytkowanie 
○ użyczenie 
○ dzierżawa 
X nie korzystała 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

                                   104    osób 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych 
miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół 
etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

84,85 etatów 
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1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
24  osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
X tak      ○ nie 
 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 

            175  osób fizycznych 

                              0  osób prawnych  

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są 
osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy 
są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

X tak      ○ nie 
 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie  
sprawozdawczym i czasu pracy) 

68 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 osób 

b) inne osoby 68 osób 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

11 osób 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 osób 

b) inne osoby                      11 osób 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

7 osób 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 osób 

b) inne osoby 7 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 

 
3 021 268,36 zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 2 928 772,26  zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 2 321.614,67  zł 

– nagrody 50.970,00   zł 

– premie 556 187,59   zł 

– inne świadczenia  0,00   zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 92.496,10   zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego 

3 021 268,36  zł 
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w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0 ,00   zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 021 268,36 zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji 

0 ,00   zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podziel ić 
zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 

0 ,00  zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0 ,00  zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0 ,00  zł 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej 
(patrz komentarz do punktu 4)                                                                                               3 021 268,36: 12 m-cy  

251 772,36  zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0 ,00  zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0 ,00  zł 

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0 ,00  zł 

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

10.993,00  zł 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole) 

    

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 
○ tak       X nie 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0 ,00  zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych 

Nie dotyczy 
 
 
 
 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

X tak      ○ nie 

 

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 
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1 Działalność bieżąca WTZ 1 
Prowadzenie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie 

Urząd Miasta Koszalin/PCPR 78 912,00  zł 

2 Działalność bieżąca WTZ 2 
Prowadzenie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie 

Urząd Miasta Koszalin/PCPR  90 420,00 zł 

3 

„Festiwal Umiejętności – 
Dzień Godności osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie” 

Impreza integracyjno - promocyjna Urząd Marszałkowski 3 500,00 zł 

     

     

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

 
X tak      ○ nie 
 

 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

1 Działalność bieżąca WTZ 1 
Prowadzenie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie 

PFRON 710 208,00    zł 

2 Działalność bieżąca WTZ 2 
Prowadzenie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie 

PFRON 813 780,00    zł 

3 NZOZ DCA 
Prowadzenie rehabilitacji ruchowej 
osób niepełnosprawnych 

Narodowy Fundusz Zdrowia 37 321,00    zł 

4 
IX Mistrzostwa Bowlingowe 
– Mistrz Kręgla” 

Impreza integracyjno - promocyjna PFRON 1.000,00    zł 

5 
Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
ramach OREW 

Dodatkowe zajęcia terapeutyczne PFRON 278 532,92   zł 

6 
Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
ramach Ośrodka Wsparcia 

Dodatkowe zajęcia terapeutyczne PFRON 199 132,09zł 

7 
Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy 

Prowadzenie palcówki ŚDS Urząd Miasta w Koszalinie 381 030,00    zł 

8 
Subwencja oświatowa 
OREW 
 

Prowadzenie placówki OREW 
 
 

Urząd Miasta w Koszalinie 
 
 

       2 196 432,64 zł 

9 

 
XII Ogólnopolskie 

Integracyjne Warsztaty 

Artystyczne Łazy 2014 

 
Impreza integracyjno - promocyjna 

 

PFRON 
92 651,00 zł 

10 

„Festiwal Umiejętności – 

Dzień Godności osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie” 

Impreza integracyjno - promocyjna PFRON 5 380,00 zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych  
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 14.000 euro)  
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 
○ tak       X nie 

 
 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 Nie dotyczy  ,    zł 

2 Nie dotyczy  ,    zł 

3 Nie dotyczy  ,    zł 

4 Nie dotyczy  ,    zł 

X. Informacje uzupełniające 

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej 
liczby głosów w organie stanowiącym spółki 
 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 Nie dotyczy  % % 

2 Nie dotyczy  % % 

3 Nie dotyczy  % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 Nie dotyczy 

2 Nie dotyczy 

3 Nie dotyczy 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym 

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koszalinie 2 

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie 3 

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych 
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

X tak      ○ nie 
 

5. Dodatkowe informacje 
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 
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Uczestnicy placówek i ich rodziny 

Uczestnikami placówek działających pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w 

Koszalinie są dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby w wieku od 3 do 62 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym i głębokim wraz z towarzyszącymi niepełnosprawnościami i schorzeniami. W placówkach Koła osoby te 

uzyskują daleko idącą i wielopłaszczyznową pomoc i opiekę. Są adresatami działań rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz 

działań z zakresu edukacji i rewalidacji. Biorą aktywny udział w życiu społecznym i  kulturalnym. Pomoc i wsparcie otrzymują również 

ich rodzice i opiekunowie. Jest to pomoc merytoryczna i prawna. Uczestnicy placówek mieszkają w Koszalinie i na terenie gmin: Mielna, 

Manowa, Biesiekierza, Sianowa, Będzina, Świeszyna, Bobolic, Darłowa. Liczba uczestników placówek Koła na stan 31.12.2014 wynosił 

181 osób niepełnosprawnych. 

Współpraca z instytucjami i samorządem lokalnym 

W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Koła uczestniczyli w organizowanych w Urzędzie Miasta Koszalina spotkaniach z 

władzami samorządowymi. Spotkania poświęcone były wykonywaniu zadań zleconych oraz działaniom na rzecz pozyskiwania kolejnego 

obiektu do realizacji celów statutowych. W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła uczestniczył również w spotkaniach w PFRON w 

Szczecinie, w spotkaniach z kierownictwem MOPS i PCPR w Koszalinie, w Starostwie Powiatowym i w Urzędach Gmin, z których 

pochodzą uczestnicy placówek Koła. Odbyły się również spotkania z Zarządem Głównym PSOUU w Warszawie i placówkach 

terenowych. Członek Centralnej Komisji Statutowej przy Zarządzie Głównym, p. Tadeusz Woleń, uczestniczył w pracach Komisji oraz 

reprezentował Koło jako Elektor.  

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową 

W okresie sprawozdawczym Koło podejmowało aktywne działania w celu pozyskania dodatkowych funduszy wspierających działalność 

podstawową placówek oraz realizację działań dodatkowych, wzbogacających ofertę rehabilitacyjną placówek. Składano wnioski w 

ramach konkursu PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, skąd pozyskano 

dofinansowanie na działania wspierające proces terapii i edukacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W projekcie 

pracy Koła istnieje powołanie komórki odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy z innych źródeł. Stowarzyszenie w okresie 

sprawozdawczym, realizowało w ramach powołanych jednostek organizacyjnych programy i projekty wzbogacające ofertę 

rehabilitacyjną Stowarzyszenia: 

1. Prowadzenie rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym wykonywanego w terminie od 

01.01.2012 do 31.03.2015 r. 

2. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Ośrodku wsparcia wykonywanego w terminie od 01.01.2012 do 

31.03.2015 r. 

3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6 w roku 2014. 

4. „Festiwal Umiejętności – Dzień Godności osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”: z PFRON MOPS, Urząd Marszałkowski w Szczecinie, 

Fundacja Kantona 

5. „ XII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy 2014”: Fundacja Kantona, Fundacja Energa, Fundacja Dar Pocztowy, 

Fundacja LOTTO 

6. „ IX Mistrzostwa Bowlingowe – Mistrz Kręgla””: PFRON PCPR 

 

Imprezy integracyjne 

W minionym roku, w ramach realizacji zadań statutowych przez poszczególne placówki Koła jak również w ramach pracy całego 

Stowarzyszenia organizowano wiele imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym. Udział w nich wzięli uczestnicy poszczególnych 

placówek,  kadra w nich zatrudniona, rodzice i opiekunowie uczestników, członkowie Koła, sponsorzy oraz przedstawiciele społeczności 

lokalnej. Między innymi odbyły się : Spotkanie Świąteczne Wielkanocne, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w 

Koszalinie, XII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach, Pikniki integracyjne dla rodziców i opiekunów prawnych, 

Mistrzostwa Bowlingowe „Mistrz Kręgla”, Spotkanie Halloween w Koszalinie, Spotkania Wigilijne.  
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Dokształcanie i szkolenie pracowników  

Ponadto personel zatrudniony w placówkach Koła wciąż podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i 

warsztatach, organizowanych z ramienia Koła, jak również w toku indywidualnie podejmowanych studiów magisterskich i 

podyplomowych. 

Personel placówek Koła korzystał z bogatej oferty szkoleń specjalistycznych: 

1. szkolenie: Dokumentowanie Pracy Terapeuty – Ocenianie i Ewaluacja Procesu Terapeutycznego z Elementami Superwizji, 
Organizator: Get – szkolenia Warszawa- 3 osoby 

2. kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej, Poznań – 2 osoby 
3. szkolenie „Kadry, place, rozliczenia ZUS w podmiotach ekonomi społecznej” organizator OWES dla Regionu Koszalińskiego – 1 osoba 
4. Konferencja „Trudna miłość – czyli o seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie” Organizator: Ośrodek Metodyczny 

Krajowego Komitetu Wych. Resoc. W Warszawie Filia w Koszalinie – 5 osob 
5. Konferencja naukowa pt.” Film – podróż bez barier „ realizowanej w ramach 11 Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja TY i 

Ja – 4 osoby 
6. szkolenie „ Zarządzanie wolontariuszami” Organizator Regionalne Centrum Wolontariatu  przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie 

– 3 osoby 
7. szkolenie: Zamówienia publiczne – przygotowanie ofert Organizator: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu 

Koszalińskiego – 1 osoba 
8. Warsztaty tematyczne IV Międzynarodowej Konferencji poświęconej podmiotowości osób niepełnosprawnością intelektualną 

„Rodzice a Dorosłość” – 5 osob 
9. Kurs kierowników wycieczek szkolnych/przedszkolnych Organizator: Vademecum Ochrony Pracy Sp. z o.o.  w Koszalinie – 4 osoby 
10. Konferencja szkoleniowa: „Warsztaty Terapii Zajęciowej w teorii i praktyce. Psychiatria środowiskowa, terapia zajęciowa oraz 

aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie. Zespół Wypalenia Zawodowego kadry zarządzającej i pracowników – metody 
przezwyciężenia problemów w pracy” Organizator: Centrum Edukacji „VADEMECUM” Olkusz. – 2 osoby 

11. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w opiece 
nad osobami starszymi” organizator: Politechnika Koszalińska– 2 osoby 

12. szkolenie: Zamówienia publiczne – przygotowanie ofert Organizator: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu 
Koszalińskiego – 1 osoba 

13. szkolenie: „Podatki i rachunkowość w organizacjach pozarządowych” Organizator: Perfectum-Audit, Prywatna szkoła rachunkowości 
– niepubliczna placówka oświatowa w Warszawie – 2 osoby 

14. kurs w zakresie „Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia” Organizator: Krakowski 
Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego – 3 osoby 

15. Warsztaty Neurologopedyczne Organizator: Fundacja Promyk Słońca – 3 osoby 
16. szkolenie : Ocena Neurorozwojowa Niemowląt – Wczesna Interwencja Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum 

Rehabilitacyjno Szkoleniowe Kinezio  w Warszawie. – 1 osoba 
17. szkolenie: „Terapia ręki” Organizator: Acentrum Szkolenia Warszawa. – 4 osoby 
18. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Organizator: Fundacja Promyk Słońca – 3 osoby 
19. „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II” Organizator: Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej – 2 

osoby 
20. szkolenie: System Informacji Oświatowej – Nowe Zasady Działania i Sprawozdawczości Wchodzące Stopniowo w Życie w Okresie od 

2014 r. Organizator: MENTIS Centrum Szkoleń i Projektów  - 1 osoba 
21. kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej w Poznaniu – 2 osoby 
22. Warsztaty Neurologopedyczne „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu 

pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego” Organizator: Fundacja Promyk Słońca. – 3 osoby 
23. szkolenie: Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Organizator: Centrum szkoleniowe diagnozy i terapii dysfagii – 

2 osoby 
24. Warsztaty szkoleniowe „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych” Organizator: Centrum Szkoleniowo_ 

Terapeutyczne. – 2 osoby 
25. kurs w zakresie: „Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok zycia” organizator: Krakowski 

Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. – 3 osoby 
26. kurs podstawowy (I) Stymulacji Bazalnej do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym w pozaniu – 3 osoby 
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Plany Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie na 2015 rok 

1.Prowadzenie funkcjonujących placówek: WTZ nr 1, WTZ nr 2, OREW, ŚDS oraz w miarę potrzeb rozszerzenie ich    

   działalności. 

2.Rozpoczęcie działań w kierunku przygotowania warunków do powstania ośrodka całodobowego oraz placówki związanej z 

aktywizacją i rehabilitacją zawodową. 

3.Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci w ramach Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –  

   Wychowawczego. 

4.Budowanie wizerunku oraz promocja działań PSOUU Koła w Koszalinie poprzez organizację imprez o charakterze integracyjnym,    

   stałą współpracę z mediami oraz przygotowanie profesjonalnego pakietu materiałów informacyjnych dotyczących działalności   

   naszego Koła. 

5.Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji otoczenia osób niepełnosprawnych – szkolenia dla rodziców oraz kadry pracującej   

   z osobami niepełnosprawnymi. 

6.Pozyskanie większej ilości środków z 1%. 

 

 

 
Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 

 
 

 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

  
 

(dd.mm.rrrr) 


